
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۰/۸۰/۲۰۲۲                            سمسور ودان

 
 

 !ه زړه کې دفن )خښه(پ
 

غمجنه هندۍ سندره )ہم روئینگے اتنا ہمیں مالوم نہیں تھا( یې بنده کړه، غځېدلې پښه یې ورټوله او د لمنې داغداره  
شوې تابلو ته یې وروستی زغلنده نظر وکړ؛ خو څه نیمګړتېا یې په کې و نه لیدله. شونډې  پیڅکه یې ونغاړله. جوړې  

یې ویړې شوې، انځور ته ال پسې ځیر شو:؛ خو ژر یې څیرې بدلون وکړ او له یو څه ځنډ وروسته یې اوښلنې 
ل او ژر یې بېا مخ را  سترګې شا ته را واړولې، پر ما یې نظر پریوت. بېرته پخواني حالت ته وګرځېده. ویې موس

 .څخه واړاوه، څو خپلې اوښکې پاکې کړي
 ور نیږدې شوم، ومې ویل: سمسوره یاره! بېا دې څه خواري پیل کړې؟ 

  ...را ویې کتل: په یوې تابلو
د خبرو تسلسل یې مات شو، مسلسل یې وټوخل، په یخې هوا کې یې سینه خرابه شوې وه، له لیرې یې له قفسه غږ  

  .را خوت
  .ګرمې کافي پالستیکي ګیالس مې ور وړاندې کړد 

 .ویې موسل او سر یې د نه په معنا تاو را تاو کړ
 چې وضعه یې لږ را ښه شوه، ومې پوښته: تابلو دې لیدلی شم؟ 

 !ویې خندل: له تا مې کله څه پټ کړي دي؟ همدا یو ته یې چې درک کولی مې شې
 .هنر او کیسه داسې وي چې هر نابینا یې احساسولی شيرسمي غوندې مې وویل: داسې نه ده؛ یاره! ستا 

 بېرته ځمکې ته ښکته شو، د رنګ ډبی یې بند کړ، بېا یې په ځیر را وکتل: تا کله مینه کړې؟ 
خولې ته نیولی د کافي ګیالس مې لیرې کړل، په ستوني کې تلونکې کافي وټوخولم او اوږده شېبه مې حالت ګډ وډ  

  .شو
 مه یې وویل: دومره سخته پوښتنه وه؟ هغه وخندل او په نر

 .په خندا مې ځواب ورکړ: دومره یو ناڅاپه دې وویل، چې زما ټوخی ورسره حتمي و
 والړ شو او بېا یې وپوښتلم: مګر بېا هم؟

مخ مې د خطاطۍ د تابلو ګانو په لور کړ، څلور، پنځه قدمه مې واخیستل. یوې نوې لویې تابلو ته مې الس کړ؛ له  
ې را ښکته کړه، په ښکلي خط پرې لیکل شوي و: »که مې ته نه وای لېدلې! له مینې، ګرانښت او وفا به  چوکاټه م

 «!څنګه خبرېدلی؟
عجیبه را ته ښکاره شوه، انځورګر ته مې مخ کړ: ما مینه نه ده کړې او له خدایه غواړم چې په دې رنځ اخته نه شم؛  

 مګر د دې تابلو تر شا څه کیسه ده؟
ې په پوره تلوسې واورېده، د توت ونې ته یې تکیه ووهله او ورو یې وویل: داسې مه وایه؛ مینه خو د رب  زما خبره ی

 !یوه ځانګړې ډالۍ او پېرزوینه ده
 ــ او مین؟ 

ــ مین د دې نړۍ ښکال ده، ځکه خو زه هره ورځ له ربه غواړم چې دا ټوله نړۍ ښکلې کړي او ټول وګړي یو پر 
 اوریدلي چې الفت صیب د سولې نړۍ په شعر کې څه وایي؟  بل مین کړي؛ تا نه دي

 ــ څه وایي؟ 
 «ــ وایي، چې: »یو له بله محبت مھرباني وي ــ د الفت هیله او فکر جھاني وي

  !ــ نو دلته خو بحث په مساواتو شوی
  !ــ هو؛ خو په ټول شعر کې بېا له مساواتو سره، سره په مینې او ورورولي هم خبرې شوې
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  ومې خندل: تا سره ادبي بحث نه کیږي. بېا مې تابلو ور ښکاره کړه: د دې جملې څه مطلب؟
  په ټیټ سر یې وویل: د کومې؟

  کړه مې: کومه دې چې په تابلو کې لیکلې؟
سر یې راپورته کړ، غوړېدلی مخ یې مړاوی شو. په ټیټ غږ یې ځواب راکړ: پرېږده یې؟ ولې له وړو جملو نه  

  !کیسې غواړې
 په جدیت مې وویل: ستا وړې جملې هم غرونه کیسې لري؛ نو څنګه یې و نه پوښتم؟

سترګې یې په زور بندې کړې، سترغلي یې لیکې، لیکې شول او باڼه یې هم له حده زیات په سترګو کې ننوتلي ښکاره  
ونیوله. شونډې یې په یو بل کلکې کړې او شول. د خپل الس تابلو یې ما ته راکړه او زما د الس تابلو یې خپل مخ ته  

ویې ویل: هغه مې چې ولیدله، نو داسې مې محسوسوله لکه خپله د کلونو ورکه مې چې موندلې وي. د لومړي نظر 
په ګناه کې یې دومره خواږه و، چې مین یې کړم. مینه په عشق واوښته او بېا داسې وخت راغی چې یوه شېبه مې هم  

 ...ګرله ذهنه نه وتله؛ م
خبره یې ودروله، سر یې اسمان ته پورته کړ او د ډوبېدونکي لمر په لور یې وکتل؛ د هرې ریښتونې مینې عمر لنډ  

 .وي او ژر د جدایي تور وجود ځان ورته را رسوي
په هغه کې ګنډلې سترګې مې تابلو ته ور واړولې؛ یوه ښکلی پښتني څېره پکې مجسمه وه، داسې چې نیم مخ یې 

او له زرین رنګین شال نه یې یوازې درې تاره تور اوږده وېښته ښکارېدل. د یوې سترګې له کونجه یې په   ښکارېده
سور غومبري اوښکه رغړېدلې وه او باڼه یې له حده زیات تور او اوږده وو. دوه ګوتې یې د سترګو کونج ته د ور 

 .هم پکې ځلېدله نیږدې کېدلو په حال کې وچې پاتې وې، چې د اوو رنګونو یوه ګوتمۍ
انځور مې نېغ زړه ته الره وکړه؛ خو نه پوهېدم چې له دغه لید او زړه ته لویدنې سره مینه او ګرانښت ولې نه و؟  

 .یوازې د درد احساس او د ماتې مینې درک ورسره ښکته شو
 سمسور ته مې وکتل؛ زما له ناڅاپي ورکتلو سره یې وموسل. په خپ غږ مې وویل: هغه څه شوه؟

 !نډ یې وویل: الړهل
 !ویښته مې په وجود نېغ ودرېدل، په لږ لوړ غږ مې وویل: خو تا خو په تابلو کې هغه وفاداره ګڼلې

سر یې کوږ ونیو او په السونو کې نیولې ژېړه پاڼه یې مخ ته ونڅوله. په نرمه ژبه یې وویل: وفا یې راسره وکړه،  
 !ځکه خو مې وفاداره بللې 
 !دا څنګه وفا ده، چې هغه دې تر خوا نه شته په کمې غوسې سره: مګر

 !ــ د وفا وروستۍ نتیجه یوازې وصل نه وي؛ کله، کله هجران هم د یو اړخیزې وفا له امله پېښیږي
 حېران شوم، ومې ویل: که په اسانه ژبه یې راته ووایې، چې کیسه څه ده؟ 

 !چې خپلې کورنۍ خبرې کړو ویې خندل: هغه زما مینه وه؛ خو تر وروستیو شېبو و نه توانېدلو
 ــ نو بېا...؟ 

 !ــ بېا داسې ورځ راغله چې زه په بورس باندې بھر ته الړم او چې بېرته راتلم؛ نو هغه، هغه نه وه پاتې
 ــ څه مطلب؟

 .ــ هغه د بل چا په نوم وه
 ــ د چا په نوم؟ 
 !ــ زما د ورور

 وکړل؟سترګو مې اوښکې وکړې؛ په غریو مې وویل: نو تا څه 
 !ــ د رواج زولنو ته بې وسه شوم او هر څه مې ومنل

 ــ او هغې؟ 
 ...ــ هغې نه منله؛ خو زما په خاطر

 خبره مې ور پرې کړه: ستا په خاطر یې ځان اور ته ورکړ او د زهرو دغه ستغ ګوټ یې وکړ؟
 .سر یې ښکته کړ؛ له چوپتېا یې پوه شوم چې ځواب یې هو دی

؛ خو اوښکې یې تمې نه شوې. ژر مې ګوتې ور پورته کړې او په تېزۍ مې مخ ترې  سترګې مې ژر، ژر وغړولې
کاله کور ته نه یې   ۳واړاوه. له یو څه ځنډ وروسته مې بېا د پوښتنې همت وکړ؛ ومې پوښتل: نو همدا المل دی چې 

 !تللی؟
 په شنه زور یې شونډې د موسکا له پاره ویړې کړې او ویې ویل: ښایي؟ 

 !هغې مینه دې اوس هم ځورويکړه مې: د 
 !ویې ویل: نه؛ مینه مې اوس په زړه کې دفن )خښه( کړې! اوس پښتو پالم

 .سر مې وڅنډه: په داسې پښتو خاورې اړوم
 تابلو مې ورکړه او په ډک زړه د یخې کافي له ګیالس سره کور ته روان شوم. 
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